
 

 

 
Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271, se sídlem Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 
Datovou schránkou 
 
 
 

V Praze dne 1. července 2013 
 

Věc:  Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážení, 
 
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás 
dovolujeme požádat o níže specifikované informace týkající se škody, která Vám jakožto obci / městu / obchodní 
společnosti/ příspěvkové organizaci/ organizační složce státu / atp. jako zadavateli veřejné zakázky (dále jen 
„Zadavatel“) vznikla v souvislosti s pokutou uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen 
„ÚOHS“) v roce 2011. 
 
Konkrétně se jedná o rozhodnutí ÚOHS, značka: S347/11 
Dále jen „rozhodnutí ÚOHS“ 
 
Konkrétně žádáme u každého rozhodnutí UOHS o tyto informace: 
 

(i) Informaci, kdy byla uložená pokuta (popřípadě i náklady správního řízení) Zadavatelem uhrazena, 
(ii) Informaci o výši škody, která Zadavateli vznikla v důsledku vydání rozhodnutí ÚOHS, 
(iii) informaci o tom, zda (popřípadě jak) a kdy Zadavatel učinil zjištění, která osoba je za škodu sub (ii) 

odpovědná, popřípadě informaci, která osoba či osoby za škodu dle zjištění Zadavatele odpovídají (jméno, 
příjmení, pracovní zařazení), 

(iv) informaci o tom, zda (popřípadě v jakém rozsahu) a jakým způsobem byl nárok na náhradu škody zjištěné 
ve smyslu sub (iii) uplatněn vůči tomu, kdo za tuto škodu odpovídá, 

(v) informaci o tom, zda (popřípadě kdy) byla škoda odpovědnou osobou k rukám zadavatele uhrazena. 
 
Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na 
adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme o přednostně 
poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové schránky: ntauv78, 
popř. na e-mailovou adresu poradna@oziveni.cz.  
 
Za poskytnutí informací předem děkujeme.  
 

                                                                                                               
                                                                                                                Oživení, o. s.  
                               Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 
 
Informace o žadateli: 
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00 
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00 
 


